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FICHA TÉCNICA 
 

MOTORGROU AQ. – LIMPEZA DE MOTORES E DE CHASSIS 

REF. 06 0024 000 
 
 

DESCRIÇÃO: 
MOTORGROU AQ. é um desengordurante e desincrustante alcalino para a limpeza de motores, e chassis 
de viaturas, maquinaria, peças metálicas, e pavimentos bastante encardidos.  

 
COMPOSIÇÃO: 
O MOTORGROU AQ. é composto por agentes alcalinos e tensioativos não iónicos. 
Tensioativos não iónicos <5%. Contém Hidróxido de Sódio. 

 
CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
MOTORGROU AQ. é um detergente liquido f o r t e m e n t e  a l c a l i n o  solúvel em água, especialmente 
estudado para a limpeza exterior dos veículos, maquinaria e peças metálicas. 
Ideal para limpeza de sujidades difíceis e gorduras acumuladas.  

 
MODO DE UTILIZAÇÃO: 
O MOTORGROU  AQ.  é  um  produto  concentrado,  pode ser aplicado puro ou diluído  com  água. 
A diluição varia de 1L até 10L de água dependendo da sujidade existente. Deve ser aplicado por 
pulverização, pincel ou imersão, deixando atuar 5 a 10 minutos, de seguida enxaguar com água.  
O uso de máquina de alta pressão com água fria ou quente é aconselhado para se obterem melhores 
resultados. 

 
CARATERISTICAS: 

Aspeto: Líquido 
Cor: Castanho 

 
PRECAUÇÕES: 

Dado que se trata de um produto desengordurante alcalino e bastante concentrado, poderá afetar 
componentes de alumínio, recomenda-se um ensaio prévio. 

Uso de luvas e óculos de proteção aquando do seu manuseamento. 
 

APRESENTAÇÃO COMERCIAL: 
O MOTORGROU AQ. é comercializado em embalagens de 1, 5, 10, 25 e 200 litros. 

 
ARMAZENAGEM: 

Sem cuidados especiais, afastar dos locais de exposição direta ao sol. 

Manter afastado do alcance das crianças. 
 

 
VALIDADE: 

O produto tem a validade de 24 meses conservado na embalagem original e respeitando as condições de 

Armazenagem. 
  

Os campos e modos de utilização que se apresentam baseiam-se na nossa experiencia devendo ser entendidos como orientação geral. 
Dado  que  não  nos  cabe controlar a  aplicação  deste produto, responsabilizamo-nos exclusivamente pela  manutenção das  suas 
características. 

Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da GROUHT. 
 

 

 


